
  

 

Aprilie - Iunie 2012 

Buletin de informare, misiune \i apel la suport pastoral 

P. O. Box 2329, Pleasant Hill, California, 94523 

Fratele Gheorghe Greciuc preg]te\te o adunare 'n aer liber la 

Ilise\ti, jude[ul Suceava. La Ilise\ti se afl] un sanatoriu pentru 

nev]z]tori \i un azil de b]tr`ni. Ace\tia sunt deschi\i la 

propov]duirea Evangheliei \i se bucur] c] 'n toate necazurile 

lor, Dumnezeu "\i 'ntinde 'ndurarea \i m`ng]ierile Lui peste 

ei. %...Orbii '\i cap]t] vederea... \i s]racilor li se 

propov]duie\te Evanghelia!^ 
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 Pentru ca s] poat] confrunta via[a 'n vremuri grele albinele au 

nevoie de condi[ii cu totul speciale. Au nevoie s] fie constituite 'n 

jurul unui scop general (via[a). "ntre ele nu exist] nici una cu scopuri 

personale, totul este 'n 

comun, v]zut, controlat 

dup] nevoie. C`nd apar 

furtunile (viscole), 'naintea 

a p a r i [ i e i  a c e s t o r 

fenomene, toate intr] 'n 

casa lor, fie c] e o 

scorbur], fie c] e o cutie 

frumos vopsit]. Cea mai 

grea \i lung] vijelie este 

iarna. Aici nu este sc]pare 

pentru cele nechibzuite. 

Trebuie s] stea 'mpreun], s] aib] hran] suficient] pentru lunile reci, 

un loc uscat, un ad]post de v`nturi, \i o regin] 'n jurul c]reia se 

lucreaz] sco[`nd noi genera[ii produse 'n vremurile acelea grele. 

Oricare din aceste condi[iii ar lipsi, \i altele nedescrise aici, duc la 

fatalitate sigur]. 

 Proverbul nostru spune c] toamna se num]r] bobocii. Stuparii 

\tiu c] stupii se num]r] prim]vara. O insect] care nu poate suporta 

temperatura din apropiere de zero grade tr]ie\te 'n familie la nou]zeci 

de grade Fahrenheit, 'nfrunt`nd vitregia gerului. Pentru c] sunt 

albinar m] pierd adesea singur g`ndindu-m] la lucrarea f]cut] de 

Conduc]torul Universului, privind modul prin care Dumnezeu a lucrat 

m`ntuirea noastr]. 

 Unitatea 'n Biserica lui Hristos Domnul 'nseamn], a\a ca 'n 

Biserica primar], s] fim %o inim], un cuget, \i un g`nd^. Oare este 

aceasta o legend] biblic]? O descriere poetic]? Sau e Cuv`ntul viu 

care a dat o cale unic] pentru vie[uirea noastr], ca str]ini \i c]l]tori 

'ntr-o lume vitreg], unde ar trebui s] ar]t]m ca ni\te miei 'n mijlocul 

lupilor. Ne apropriem de aniversarea celui mai mare eveniment 

       Urmare 'n pagina 15 

 

Din via[a stuparului... 
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 %A doua zi c`nd a pornit la drum, a scos doi dinari, i-a dat 

gazdei \i i-a zis: «Ai grij] de el \i orice vei mai cheltui, '[i voi da 

la 'ntoarcere»^  (Luca 10:35) 

 

 "n pilda Samariteanului milos sunt o seam] de adev]ruri 

zugr]vite de Domnul Isus, care r]scolesc fiin[a noastr]. Un preot, 

om al religiei, \i un levit, om al jertfelor de la Templu, v]d pe cel 

jefuit \i l]sat gol 'n mijlocul drumului, dar nu se apropie de el, nu-l 

ajut], ci trec 'nainte pe al]turi. Oare nu facem noi zilnic la fel? Ii 

acuz]m pe cei doi, dar nu ne acuz]m pe noi. Consider]m c] 

situa[ia e prea critic], iar noi suntem gr]bi[i, nu avem timp s] ne 

ocup]m de cei pierdu[i, treburile noastre le socotim mai 

importante. Dar iat] vine un dispre[uit de Samaritean, om care nu 

era din poporul Domnului, cum era 'nv][]torul Legtii, dar el vede 

scena, se opre\te, de\i poate era mai gr]bit dec`t cei doi oameni 

ai religiei, care ie\iser] de la slujb], acestuia 'ns] i se face mil] de 

el. "n aceasta st] toat] taina Samariteanului, avea dragostea 'n 

inima lui. 

 Spre a face bine, el '\i jertfe\te din timpul s]u. Dragostea e 

jertfitoare. El e gr]bit 'n c]l]torie, dar starea critic] a celui c]zut 

'ntre t`lhari cerea urgen[] \i el r]spunde acestei urgen[e. Salvarea 

unui suflet e mai scump] \i prioritar] dec`t toate celelalte afaceri. 

El s-a apropiat de cel c]zut. Azi noi suntem a\a de gr]bi[i 'nc`t nu 

avem timp s] ne apropiem de cei c]zu[i, nu avem timp s]-i 

c]ut]m, s]-i aducem la Casa Domnului s] aud] Evanghelia. Ba 

nu ne lu]m timp nici pentru cei ce au venit la ascultarea 

Evangheliei, s] facem lucrarea de explicare, ca \i Filip. Cineva 'mi 

spunea c] a fost la o biseric] \i la terminare nimeni nu s-a 

apropiat de el. Samariteanul s-a apropiat, i-a sp]lat r]nile, asta a 

cerut timp. Facem noi a\a ceva ? Doamne, ai mil] de noi ! 

 Dragostea 'n lucrarea de binefacere, de salvare a altora, 

ofer] jertf] de bunuri. Desigur Samariteanul nu a avut bandaje 

cu el, iar ranele deschise cereau s] fie lagate, dar cu ce? Probabil 
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\i-o fi sf`\iat c]ma\a \i i-a legat r]nile, dup] ce l-a sp]lat cu vin, 

ca desinfectant, \i a turnat pe ele ulei, ca \i calmant. Aceste bunuri 

erau pentru el 'n c]l]torie, dar dragostea uit] de sine. Ea le-a jertfit 

pentru nevoile altuia. Facem noi a\a ceva ? 

 Bietul Samaritean o fi fost tot transpirat f]c`nd aceast] munc] 

de salvare a altuia. Ce greu i-o fi fost s]-l ridice \i s]-l pun] c]lare 

pe animalul s]u. Dragostea '\i jertfe\te energia. Noi c`nt]m: 

  %Toat] energia mea, 

   pun la dispozi[ia Ta^, 

dar mi se pare c] suntem doar teoreticieni, nu practican[i 'n 

aceast] privin[]. Doamne, ajut]-ne s] tr]im, ce c`nt]m. 

 Samariteanul m] 'nva[] c] dragostea poart] grij] \i de viitor 

prin jertf] b]neasc]. Omul pansat nu putea fi l]sat 'n drum, ci l-a 

dus la un han, ca s] fie 'ngrijit. Pentru aceasta el a pl]tit doi dinari 

\i face promisiunea c] dac] va cheltui mai mult, 'i va restitui la 

'ntoarcere. Dinarul roman era de argint \i era echivalent cu plata 

pentru o zi de lucru. Deci, el a pl]tit pentru dou] zile, timp 'n care 

presupunea c] el se poate 'ntoarce s] vad] de cel salvat. 

 Aceast] purtare de grij] are o mare importan[] 'n lucrarea de 
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salvare a sufletelor. Un frate din Oltenia 'mi scria c] acolo 'n 

vecin]tatea lor, 'ntr-un sat, s-a muncit cu vestirea Evangheliei \i s-

a format o biseric] baptist] \i \i-au cl]dit \i o Cas] de Rug]ciune. 

Dar cel ce a lucrat, a plecat de acolo \i toat] lucrarea s-a pr]bu\it. 

 Noi vrem cu cei %doi dinari^ ce-i primim de la samaritenii de 

azi, s] ajut]m la salvarea altor] \i s] urm]rim 'n timp, progresul 

celor pansa[i, dar nu putem mai mult. Dolarul vostru m]rturise\te 

c`t e dragostea voastr] pentru cei c]zu[i. Nu punga e problem], ci 

inima. Doamne, ai mil] de noi ! 

     Petru Popovici 

 

Religie sau tr]ire? 
 

%Religiunea curat] \i ne'ntinat], 'naintea lui Dumnezeu, Tat]l 

nostru, este s] cercet]m pe orfani \i pe v]duve 'n necazurile lor, \i 

s] ne p]zim ne'ntina[i de lume.” (Iacov 1:27) 

 

 Comentatorii atribuie Epistola lui Iacov categoriei c]r[ilor de 

'n[elepciune. Este unanim acceptat faptul c] Iacov, autorul acestei 

epistole, este fratele mai mic al Domnului Isus \i fiind un Iudeu 

convins el nu L-a acceptat \i urmat pe Domnul 'n timpul vie[ii Lui. 

Iacov, apare intre uceniicii Domnului numai dup] 'nvierea Lui \i 

devine un lider principal al Bisericii din Ierusalim.   

 De\i autorul destineaz] epistola %c]tre cele dou]sprezece 

semin[ii”, adic] Iuideilor cre\tini de pretutindeni, unii comentatori 

consider] Epistola lui Iacov o epistola general]. Ceea ce este foarte 

interesant de observat la epistola lui Iacov, spre deosebire de celelalte 

epistole \i cu prec]dere cele ale lui Pavel, este faptul c] nu se ocup] 

de doctrin] sau teologie dogmatic], ci merge pe linia folosit] de 

Domnul Isus aceea a unei vie[i cre\tine practice.   

 Iacov 'ncepe textul de mai sus astfel: %Religiunea curat] \i 

ne'ntinat], 'naintea lui Dumnezeu, Tat]l nostru, este s]...” Era de 

a\teptat, ca un Evreu bun \i devotat Legii lui Moise, care nu a fost de 

acord cu fratele lui, cu Domnul Isus 'n timpul vie[ii s] recomande ca 
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\i caracteristici ale unei bune religii respectarea Legei Lui Moise, s] 

nu lipseasc] de la Sinagog] sau de la adun]rile religioase, s] 

respecte s]rb]torile si tradi[iile, s] dea zeciuiala, s] [in] toate 

prasnicile, s] se inchine, s] posteasc] mult, s] nu se ating] de ceea 

ce este necurat, s] [in] sabatul sau ziua de odihn], s] citeasc] 

scripturile, etc.. Ar trebui s] ne \ocheze 'ntr-un fel faptul c] Iacov nu 

men[ioneaz] nimic din ceea ce ne-am a\tepta noi s] recomande or 

s] porunceasc].  

 Acestea fiind spuse vreau s] fac dou] afirma[ii aici care vin s] ne 

ajute s] 'n[elegem ceva de la Iacov. Primul lucru de subliniat este 

faptul c] Iacov nu a inten[ionat aici s] dea o defini[ie complet] a 

religiei; \i al doilea lucru, Iacov nu cred c] a inten[ionat s] elimine 

practicile religiei organizate. Iacov a vrut s] stabileasc] ni\te priorit][i 

majore care s] defineasc] teologia \i via[a bisericii cre\tine. Iacov a 

vrut s] accentuieze, dac] suntem aten[i, ceea ce Domnul Isus 'nsu\i 

a accentuat. Iacov vrea de fapt s] creeze o paralel] sau un contrast 

'ntre religiunea pl]cut] lui Dumnezeu \i %religiunea” pe care o 

practicau contemporanii lui. "n Matei capitolul 23, tot capitolul este 

destinat unui discurs al Domnului Isus 'n care condamn] 'n termeni 

duri religiunea C]rturarilor \i a Fariseilor. "n Matei 23:2-3, Domnul 

Isus a spus mul[imilor care-L ascultau: %C]rturarii \i Fariseii \ed pe 

scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care v] spun ei s] le p]zi[i, 

p]zi[i-le \i face[i-le dar dup] faptele lor s] nu face[i.” Aceasta vrea \i 

Iacov s] spun] aici dar cu alte cuvinte. Iacov ne spune c] religiunea 

adev]rat] const] 'n ceea ce facem \i ceea ce suntem nu 'n ceea ce 

spunem.  

 Dac] ascult]m aten[i la ceea ce ne spune Iacov, trebuie s] tragem 

dou] concluzii simple din textul de mai sus. Prima concluzie este 

afirma[ia c], dac] vrem s] fim pl]cu[i lui Dumnezeu Tat]l, %religia” 

noastr] trebuie s] fie 'ntodeauna practic]. A doua concluzie este c], 

dac] vrem s] placem lui Dumnezeu, %religia” noastr] 'ntodeauna 

trebuie s] conste 'ntr-o via[] personal] pur], %ne'ntina[i de lume.” 'n 

ce prive\te aspectul religiei practice, este izbitor faptul c]ci Iacov, \i 

Domnul Isus, nu s-au referit la practicile pe care noi le consider]m 

religioase ci la practicile sociale, la nevoile din jurul nostru. M] 

'ngroze\te faptul c] \i cre\tinii din zilele noastre, precum fariseii de 

atunci, avem tendin[a puternic] de a ne l]uda cu ceea ce facem 

pentru biseric], am]gindu-ne c] o facem pentru Dumnezeu. Iacov ne 

spune c] ceea ce a\teapt] Dumnezeu de la noi este s] ne uit]m, s] 
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c]ut]m pe cei 'n nevoie 'n jurul noastru. Nu pot s] trec mai departe 

de aici f]r] s] atrag aten[ia serios asupra faptului c] 'n timp ce noi ne 

intre[inem comfortabil \i ne delect]m 'n b]ncile unui sanctuar, 'n 

jurul nostru peste tot se pierde o lume 'n p]cate \i suferin[e de tot 

felul, \i nou] nici nu ne pas]. Care este prioritatea noastr]? Care este 

%religiunea” noastr]? Cineva spunea c] %o religie care nu face nimic, 

nu cheltuie\te nimic, nu sufere nimic, nu valoreaz] nimic.” |i a\a 

este. Iacov ne provoac] s] ne examin]m religiunea sau credin[a 

noastr], este adev]rat] sau e fals]?. S-ar putea s] ne auto-'n\el]m. 

Pavel spunea Corintenilor: %pe voi 'n\iv] 'ncerca[i-v] dac] sunte[i 'n 

credin[]” (2 Cor. 13:5)  

 Pe lâng] faptul c] trebuie s] fim preocupa[i de nevoile \i suferin[a 

din jurul nostru, Iacov ne spune c]ci religiunea pl]cut] lui Dumnezeu, 

Tat]l nostru, este s] %ne p]zim ne'ntina[i de lume.” Ce vrea Iacov s] 

spun] prin aceasta? Ce 'nseamn] aceasta? Auzim de multe ori 

expresia %a intrat lumea 'n biseric]” \i de obicei prin aceasta se face 

aluzie la aparen[a exterioar] \i la practicile tradi[ionale. Dac] ne uit]m 

la toat] epistola lui Iacov nu reiese absolut deloc c] el este interesat 

'n acele aspecte superficiale. Apostolul Pavel, preluând aceast] idee 

spune Romanilor urm]toarele: %S] nu v] potrivi[i chipului veacului 

acestuia, ci s] v] preface[i (transforma[i, nota mea), prin 'noirea 

min[ii voastre, ca s] pute[i deosebi bine voia lui Dumnezeu: ce-a 

bun], pl]cut] \i des]vâr\it].” (Romani 12:2). Corup[ia prin 

compromisuri cu lumea sau 'ntinarea cu lumea 'ncepe la nivelul 

min[ii noastre atunci c`nd 'n toate aspectele vie[ii gândim la fel ca 

lumea. Religiunea pe care o vrea Domnul de la noi este s] nu mai 

gândim ca lumea. De ce se vorbesc fra[ii de r]u 'ntre voi? — 'ntreab] 

Iacov. R]spunsul este fiindc] gândesc ca lumea. De unde vin luptele 

\i certurile 'ntre voi? (4:1). R]spunsul este fiindc] gândima ca lumea. 

Atât de mult se aseam]n] realit][ile dinte voi \i tr]irile voastre cu 

lumea (Iacov 4:2-4) 'ncât voi a[i devenit prieteni cu lumea \i Iacov s-a 

iritat atât de mult 'nc't a izbucnit 'ntr-un atac necru[]tor: %Suflete 

preacurvare! Nu \ti c] prietenia lumii este vr]jm]\ie cu Dumnezeu?” 

Gândirea ca lumea 'n contextul poporului lui Dumnezeu este o 

precurvie, spune Iacov. 

 Care trebuie s] fie religiunea noastr]? S] fim o m]rturie prin 

faptele noastre bune 'n comunitate \i gândirea noastr] s] nu fie 

corupt], otr]vit] de lume. 

Zach Ploscaru 
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 Cei care au s]pat f`nt`ni sau au cobor`t 'n vreo f`nt`n] ad`nc] 

s] o cure[e, spun ca din ad`ncimea f`nt`nii dac] te ui[i 'n sus po[i s] 

vezi stelele pe cer 'n mijlocul zilei.  

 N-am fost niciodat] 'ntr-o f`nt`na... \i nici 'ntr-o groap] mai 

ad`nc] — sau cel pu[in nu am fost 'n mod fizic — dar am cobor`t 

adesea 'n depresia \i dezn]dejdea ad`nc] pe care multe lucruri \i 

situa[ii le pot aduce 'n via[]. E str`mt] \i ad`nc] \i 'ntunecat] groapa 

dezn]dejdii... \i nu po[i s] vezi nimic 'n jur... E nepl]cut din toate 

punctele de vedere... parc] ai fi 'ntr-o f`nt`n] real], ad`nc], unde 

este frig \i umed \i nepl]cut \i e greu s] 'nvingi teama c] o s] ajungi 

cumva uitat acolo, c] nimeni nu te poate scoate afar], c] de fapt nici 

nu \tie nimeni unde e\ti. |i po[i s] strigi, \i dac] te aud cei care nu-s 

'n groapa dezn]dejdii, este posibil s] nu aib] iscusin[a sau mijloacele 

s] te scoat] de acolo 

 Dar cei care au s]pat o f`nt`n] \tiu c] uit`ndu-se 'n sus pot s] 

vad] ceva frumos. Acel ceva este cerul 'nstelat. |i omul dezn]d]jduit, 

omul care a pierdut orice speran[] 'ntr-un ajutor omenesc, poate s]-

\i ridice ochii spre cer, \i s] cear] ajutor. 

 %Cheam]-m] 'n ziua necazului,^ ne spune Cuv`ntul... %Chem]-

m], \i Eu te voi izb]vi, iar tu m] vei prosl]vi!^  (Rodica Bo[an) 

DE UNDE SE V}D STELELE CEL MAI BINE... 
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VE|TI DE la 

fra[ii misionari 

%Sfin[ii, care sunt 'n [ar], oamenii evlavio\i, 

sunt toat] pl]cerea mea^ 

(Psalmul 16:3) 

 Œ SOLCA, jud Suceava  Fr. Gheorghe Greciuc ne scrie c] anul 
trecut au avut bucuria s] vad] cum a crescut biserica lor cu opt 
persoane mature, care au p]r]sit p]catul \i s-au 'ntors la Dumnezeu. 
Au fost boteza[i pe baza m]rturisirii credin[ei lor 'n Domnul Isus 
Hristos \i acum sunt de folos bisericii printr-o bun] m]rturie 'n 
localitate. "n duminica din 1 ianuarie 2012, dup] masa, alte trei 
persoane din Solca s-au predat Domnului, iar duminic] 8 ianuarie la 
Ilise\ti (vezi fotografia de pe copert]) a fost har \i acolo, \i dup] 
vestirea Evangheliei, alte dou] persoane au spus c] s-au hot]r`t s]-L 
urmeze pe Domnul, M`ntuitorul lor. Cu ace\tia s-au 'nceput ore de 
catechez] spre a cunoa\te voia Domnului. Duminic], 4 martie, a fost 
un timp prielnic, c]ci fiind vreme frumoas] la Ilise\ti, au [inut 
serviciul de 'nchin]ciune \i vestire a Evangheliei afar]. A luat parte 
mult popor. Am sem]nat s]m`n[a binecuv`ntat] a Evangheliei — 
scrie fratele Greciuc — iar acum a\tept]m s] 'ncol[easc] \i s] aduc] 
'n ei road] pentru Dumnezeu, 'n loc de 'njur]turi \i certuri. Duhul 
Sf`nt s]-i conving] la aceasta. 

  Œ F}RCA|A, jud. Neam[. Fr. Lu[] Mihai ne anun[] c] urmau s] 
aibe un botez pe data de 18 Martie 2012. El a [inut o lec[ie biblic] la 
\coala din localitatea Pipirig, l`ng] Tg.Neam[. La biseric] 'n luna 
februarie, el a pus accent pe p]rt]\ia 'n rug]ciune 'n familii \i a avut 
trei mesaje la Sta[ia de Radio din Vatra Dornei. 

  Œ FIRITEAZ, jud. Arad. Fratele Andra\ Ioan care lucreaz] 'n 
aceast] localitate, ne-a comunicat c] 'ntre 27 februarie \i 4 martie a 
avut evangheliz]ri 'n fiecare sear] \i c] a luat parte mult popor la 
ascultarea Evangheliei. Patru suflete s-au hot]r`t s]-L urmeze pe 
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  Domnul. 

  Œ FISCUT. Fiscutul se afl] la o distan[] de numai un kilometru de 
Firiteaz. "n s]pt]m`na 'ntre 4-10 martie, au fost \i aici evangheliz]ri 
\i \apte suflete s-au predat Domnului, ne comunic] fr. Andra\. 

 Œ BUHU|I MOLDOVA.  Fr. Cioanca Ioan ne scrie c] fratele 
Chirl] Teodor de 85 de ani, din C`mpulung Moldovenesc a f]cut o 
dona[ie de 2.000 lei bisericii din Buhu\i. Ei aveau nevoie de ajutor 
financiar, |i uneori ajutorul vine de unde nu te a\tep[i. Tot el ne scrie 
c] fr. T]nase Iulian, p]stor la biserica baptist] %Noua Speran[]^, 
biseric] de romi din Bac]u, a venit la comitetul bisericii din Bac]u \i 
a cerut ajutor spiritual 'n lucrare. Fr. Cioanca s-a hot]r`t ca m]car 
odat] pe lun] s] ajung] la ei. Fratele mul[ume\te tuturor donatorilor 
pentru ajutorul pe care 'l trimitem. 

 Œ PIATRA NEAM{, Moldova. Fratele {ifrea Marin ne scrie c] 
pe data de 11.12.11 a avut un botez la Borcea. La botezul din iunie 
anul trecut a fost botezat] o t`n]r] Sara Bivolaru de 15 ani. La 
'nceputul lui decembrie ea a fost diagnosticat] cu cancer ganglionar. 
Tumoarea i-a 'nconjurat esofagul \i aproape i-a strangulat vena 
jugular], ceea ce 'nsemna lipsa de oxigen pentru creier. Ea a 'nceput 
un tratament, iar biserica s-a mobilizat pentru rug]ciune. Sara a 
acceptat aceasta cu calm \i spunea c] Dumnezeu are de f]cut o 
lucrare pentru ea \i cu ea. La biseric] ea 'i 'mbr][i\a pe to[i cu un 
z`mbet pe buze. Cu o s]pt]m`n] 'n urm], ea a terminat tratamentul \i 
a mers din nou la tomograf \i i s-a spus c] boala de cancer a intrat 'n 
remisie \i aproape a disp]rut. Slav] Domnului ! 

 Œ BAIA MARE. Fr. Nedil] Gavril] ne face cunoscut c] pe data de 
18 septembrie a avut loc un botez cu un suflet, Pop  Mihai, care 'n 
perioada comunist] a fost primar. Biserica s-a rugat mult pentru el. 
Cuv`ntul Evangheliei \i-a f]cut lucrarea 'n via[a lui, s-a poc]it \i 
acum "l sluje\te pe Domnul. 

 Œ CERNETU, Jud.Teleorman. Fr.Mitroi Silviu 'n raportul s]u ne 
face cunoscut c] biserica are 22 membrii, 7 apar[in]tori \i 4 prieteni. 
"n luna decembrie au preg]tit servicii speciale de 'nchin]ciune pentru 
S]rb]tori la care au invitat mul[i prieteni din localitatea Cernetu. La 
s]rb]tori au avut bucuria s] vad] cl]direa tixit] de popor, bunici, 
p]rin[i \i copii. Duhul Domnului a lucrat \i trei persoane adulte \i o 
seam] de copii acum frecventeaz] biserica. Osteneala e bine 
r]spl]tit]. 
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 Porunc]!!! Ce cuv`nt este \i ]sta... Porunc]! Cui 'i place s] i se 

porunceasc]? |i totu\i noi PORUNCIM copiilor c`nd sunt mici \i nu 

au discern]m`nt. 

 — Nu atinge soba, c] te arzi!!! 

 — Nu pune degetul la priz], c] te curentezi! 

 — Nu te duce 'n ap] ad`nc], c] te 'neci! 

 Ascult] copiii? Nu 'ntotdeauna — iar cei care nu ascult] o p][esc 

de multe ori. 

 Lui Adam \i Eva Dumnezeu le-a dat o singur] porunc] 'n gr]dina 

Edenului. Porunca nu era 'n avantajul Lui Dumnezeu. N-au ascultat 

primii oameni \i au pierdut Edenul. |i au c`\tigat sudoare \i durere. 

 Dumnezeu a dat 10 porunci lui Moise \i i le-a dat nu pentru ca s]-

|i satisfac] El o dorin[] a Lui, s]-|i m`ng]ie orgoliul S]u personal, 

sau pentru c] ar avea toane sau vrea s] ne 'nve[e c] El este St]p`nul 

\i noi trebuie s] ascult]m de El, c] dac] nu ascult]m poruncile Lui 

vom 'nv][a oricum cine este St]p`nul \i cine nu. Toate legile au fost 

date pentru ca s] \tim cum s] ne comport]m fa[] de El, de 

Dumnezeu, \i unii fa[] de al[ii, ca s] putem s] tr]im 'n armonie \i s] 

ne bucur]m de via[]. 

 Am auzit o 'nt`mplare care se adresa specific poruncii a patra, 

porunca de a respecta ziua de odihn]. |i cred c] nu este un secret c] 

dac] nu ne odihnim 'n cur`nd nu mai putem func[iona cum trebuie, 

ne 'mboln]vim \i ne stingem ca o lum`nare care arde la am`ndou] 

capetele. |i nu numai din punct de vedere fizic ci \i emo[ional \i 

spiritual. Iata 'nt`mplarea... 

 Doi t]ietori de lemne au intrat 'ntr-un concurs. Cine taie mai 

multe lemne 'ntr-o zi? |i au stabilit timpul c`nd s] 'nceap] s] taie 

lemne. Erau 'n pozi[ia 'n care se puteau vedea unul pe altul. Unul 

dintre cei doi t]ietori de lemne, se oprea din c`nd 'n c`nd \i se a\eza 

jos s] se odihneasc]. Cel]lalt nu s-a oprit deloc, ci a continuat s] taie 

p`n] la momentul c`nd au trebuit s] pun] am`ndoi securile jos \i s] 

se aleag] 'nving]torul. Mare i-a fost mirarea aceluia care a t]iat lemne 

f]r] oprire toat] ziua c`nd a realizat c] cel care s-a odihnit 'n repetate 

r`nduri, a t]iat mai multe lemne dec`t el. Confuz \i frustrat cumva, s-

DOI T}IETORI DE LEMNE 
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a dus s]-l felicite pe colegul lui \i s]-l 'ntrebe, %Cum ai reu\it s] tai 

mai multe lemne dec`t mine? Te-am v]zut de c`teva ori a\ezat jos la 

odihn]. Nu pot s] 'n[eleg cum m-ai 'ntrecut...^ 

 Cel]lalt i-a r]spuns: 

 — Tu m-ai v]zut numai c] stau jos, dar eu 'mi ascu[eam toporul 

'n timp ce m] odihneam. 

 . . . Vine Duminica, ziua Domnului. S] ne ascu[im \i noi topoarele. 

Pentru ca duminica s] fie o zi lipsit] de grijuri \i frustr]ri, trebuie s] 

'mprumut]m obiceiurile evreilor care se preg]teau pentru Sabat. 

Copiii s] \tie ce 'mbrac] ziua urm]toare \i hainele s] fie c]lcate \i 

aranjate pe marginea scaunului; \i ma\ina s] aib] benzin] (ca s] nu 

'nt`rziem, ca de obicei) \i c`te toate \i multe se mai pot aranja din 

vreme ca s] ocolim situa[iile nepl]cute care se pot crea 'nainte de a 

pleca la biseric] din te miri ce lucru ne'nsemnat. C] diavolul este 

foarte priceput 'n a preg]ti tot felul de ispite ca s] ne tulbure 'n ziua 

Domnului. 

 Sper s] v] fi convins s] v] odihni[i un pic, \i s]-I mul[umim 

Domnului pentru poruncile Lui care, dac] ar fi respectate ar re'nnoi \i 

re'mprosp]ta lumea asta nebun] 'n care tr]im. 

 Spor la ascu[it toporul... 

Rodica Bo[an  
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 Doresc s] 'mp]rt]\esc cu dumneavoastr], bucuria nespus de 

mare a familiei noastre, bucurie prilejuit] de evenimentul care s-a 

petrecut 'n Biserica Cre\tin] Baptist] C]rpini\-Gorj, (biserica din satul 

meu natal), 'n ziua de 4 Decembrie 2011. 

 "n aceast] prim] duminic] a lunii Decembrie, 2011, 'n cadrul 

serviciului divin care a avut loc 'n loca\ul de 'nchin]ciune al Bisericii 

Cre\tine Baptiste C]rpini\-Gorj, a fost oficiat] ceremonia de ordinare 

a fratelui Emanuel Vlasin, ca \i p]stor al acestei biserici din zona cea 

mai de nord a Olteniei. Loca\ul de 'nchin]ciune a fost plin de popor 

\i totul a decurs 'ntr-o atmosfer] spiritual] 'nalt] iar oamenii din 

localitate veni[i cu aceast] ocazie au fost cerceta[i \i mul[i aveau 

lacrimi 'n ochi. Serviciul de ordinare a fost condus de fratele Jean 

Chiforeanu de la %Isus Speran[a Rom`niei^, asocia[ie cu care 

%Romania for Christ Misionary Society^ se bucur] de o frumoas] 

colaborare. La acest eveniment a participat \i un grup 'nstrumental 

care a venit 'mpreun] cu fratele Jean de la Timi\oara. 

 Cuv`ntul lui Dumnezeu a fost predicat de fratele Jean Chiforeanu 
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\i de fratele Grigore, p]storul bisericii penticostale din Paris. La 

punerea m`inilor, al]turi de ei a participat \i fratele Mure\an Mitru de 

la Biserica Baptist] Vulcan. Printre cei prezen[i au participat 'nvita[i de 

la Paris, Oradea, Timi\oara, Petro\ani, Vulcan, Bistri[a, Tg. Jiu, 

precum \i fratele Vicu Stamatoiu, misionar 'n partea de nord a 

Olteniei. 

 Familia Vlasin Emanuel \i Veronica, 'mpreun] cu cei doi copii 

(Melisa, 2 ani, David, 6 luni) a r]spuns chem]rii lui Dumnezeu la 

aceast] lucrare \i 'n toamna anului trecut, mai precis la 'nceputul 

lunii octombrie, s-au mutat de la Oradea, la C]rpini\-Gorj. Sora Vera, 

so[ia fratelui Emanuel, se num]r] printre primele roade ale Bisericii 

Baptiste din C]rpini\-Gorj, \i Dumnezeu a a\ezat 'n 'nima ei dorin[a 

s] fie de folos 'n r]sp`ndirea Evangheliei pe meleagurile natale. 

 C`teva cuvinte despre Vera: Cu un an 'nainte de 'nceperea liceului, 

fiind la cursul de computere care se [inea 'n cadrul bisericii, 'mpreun] 

cu sora ei Mary \i una dintre colege, Oana Zgripcea, au r]spuns 

chem]rii Domnului Isus \i s-au hot]r`t toate trei s]-L urmeze pe 

M`ntuitorul lor 'n ciuda persecu[iilor de tot felul din partea familiilor 

celor trei, care au mers p`na acolo c] Mary a fost alungat] de acas] 

pentru c] nu a vrut s] renun[e la Domnul Isus. Dup] terminarea 

liceului, Vera \i Oana au fost acceptate la Institutul Biblic Emanuel 

din Oradea pe care l-au absolvit \i apoi au continuat 'n aceea\i 

universitate 'nc] doi ani la masterat. La Oradea, Vera a cunoscut pe 

fr. Emanuel Vlasin, student la teologie la Institutul Teologic Emanuel, 

cu care s-a c]s]torit. La Oradea 'nc] fiind, cu ocazia s]rb]torilor \i 'n 

timpul vacan[elor de var], ei au f]cut mai multe c]l]torii misionare la 

C]rpini\-Gorj 'mpreun] cu grupuri de studen[i de la Institutul 

Emanuel \i au cunoscut oamenii din loc precum \i marile lor nevoi 

spirituale. 

 Ast]zi "l binecuv`nt]m pe Dumnezeu care a lucrat 'n chip a\a de 

minunat \i a preg]tit aceast] familie t`n]r] pentru o lucrare a\a de 

dificil]. 

 Sora Vera, pe l`ng] 'ndatoririle pe care le are ca so[ie de p]stor \i 

mama a doi copila\i, este \i ea angrenat] 'n lucrarea cu copiii din sat. 

"n fiecare s`mb]t] se str`ng 'n mod regulat 13-15 adolescen[i (chiar 

dac] este vreme de iarn] \i frig). 

 Sl]vit sa fie Dumnezeu care lucreaz] pe aceste meleaguri 'n 

nevoie de des[elenire ale Olteniei \i care folose\te aceast] familie 
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cunoscut 'n crea[ie de noi. Creerea unui om perfect, crescut 'n tab]ra 

vr]jma\], omul Isus Hristos, menit ca prin El Dumnezeu s] 

r]scumpere omenirea. Despre El, Pilat, romanul acela p]g`n, a scris 

%INRI^ (Isus Nazarineanul Regele Iudeilor). Dac] ar fi fost doar at`t 

crea[ia ar fi r]mas incomplet], dar Tat]l Ceresc L-a judecat \i L-a 

condamanat la moarte pe Fiul S]u 'n locul meu \i 'n locul t]u, 

cititorule. Parc] \i asta e pu[in, \i m] cutremur la g`ndul c] fiecare 

p]m`ntean, oric`t de p]c]tos ar fi, are la ambasada Cerului un 

certificat de gra[iere. "nainte de-a fi fost noi n]scu[i El a fost emis \i 

semnat de St]p`nul Universului (%Oricine crede 'n Mine are via[a 

vesnic]^ — Ioan 3:15). "n timpul procesului sudoarea celui nevinovat 

s-a pref]cut 'n pic]turi de s`nge. 

 Cerul \i p]m`ntul sunt martori la lucrarea pe care a f]cut-o 

Dumnezeu pentru mine \i tine, \i f]r] excep[ie, pentru oricine crede 

'n El. Dac] mergi la adunare \i poate c`n[i 'n orchestr], bine faci; sau 

poate c`n[i 'n cor, bine faci; toate acestea sunt fapte palide 'n fa[a 

judec][ii. Dar se pune 'ntrebarea ce ai f]cut cu porunca Fiului, C]ruia 

I s-a dat toat] puterea 'n cer \i pe p]m`nt, \i care va judeca lumea cu 

dreptate dup] Evanghelia Lui, a Celui condamnat 'n locut nostru? 

Certificatul de gra[iere neprimit va fi dovada ignoran[ei \i a 

condamn]rii tale. Cerul 'ntreg \tie c`nd un copil se 'ntoarce acas]. El 

urmare din pagina 2 

t`n]r] pe care a chemat-o \i pe care o folose\te pentru gloria 

Numelei Lui cel mare. 

 Ruga[i-v] pentru ei, ruga[i-v] pentru oamenii de pe acele 

meleaguri, ruga[i-v]... \i c`nd termina[i de rugat, ruga[i-v], ruga[i-v] 

\i mai mult 'n fiecare zi. 

 Domnul s] binecuvinteze aceast] lucrare \i s]-|i culeag] \i de pe 

aceste meleaguri roade care s] r]m`n] pentru ve\nicie. 

 Cu toat] dragostea 'n Numele Lui, 

Costel Cristea 

Ferice de cel ce 'ngrije\te de cel s]rac! C]ci 'n ziua nenorocirii 
Domnul 'l izb]ve\te; Domnul 'l p]ze\te \i-l [ine 'n via[]. 

El este fericit pe p]m`nt... 

(Psalmul 41:1-2a) 
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Rom`nia pentru Hristos 
%C`t este ziu], trebuie s] lucrez lucr]rile Celui ce M-a trimis; 

vine noaptea, c`nd nimeni nu mai poate s] lucreze^  

(Ioan 9:4). 
Ruga[i-v] pentru noi. Pune[i um]rul 'n ajutor. Orice dona[ie pentru 

lucrarea misionar] din Rom`nia, se poate trimite pe adresa:  

Romania for Christ, P.O. Box 2329, Pleasant Hill, CA 94523. 

a fost martor la plecarea mea \i a ta. 

 Numele frumos de cre\tin (dac] e fals, Dumnezeu \tie!) nu te 

poate salva \i nici ajuta. Faci parte din cei care sunt %o inim], un 

suflet \i un g`nd^? Oricare din aceste trei ar lipsi '[i dau un calificativ 

negativ. 

 "n mul[imea adunat] 'n biserica din Ierusalim s-au strecurat doi cu 

o d]ruire par[ial]. Erau oameni cumsecade, a\a cum alt]dat] fra[ii lui 

Iosif spuneau c] sunt cumsecade (Geneza 42:11). Duhul Sf`nt a 

sesizat vr]jma\ul lucr]rii \i i-a separat pe cei doi de mul[ime. C`nd 

plugul Evanghelieii 'nainteaz] greu, mai ales aici unde este scaunul 

de domnie al celui r]u, m] 'ntreb oare s-a scurtat m`na lui 

Dumnezeu? Sau poate au ap]rut prea mul[i Ananii \i Safire care vor 

doar certificatul pentru eternitate cu Hristos, dar nu vreau s] fie o 

inima, un cuget, \i un gand. Poate am uitat c] toate aceste 

evenimente se petreceau nu 'n libertate ci sub crunta st]p`nire 

roman]. Dac] cite\ti aceste r`nduri cu seriozitate, caut] o biseric] 

unde locuie\te Hristos \i f] o m]rturie 'n fa[a martorilor v]zu[i \i 

nev]zu[i c] vrei \i recuno\ti gra[ierea dat] de Dumnezeu, \i c] vrei s] 

tr]ie\ti cu fra[ii, cu o inim], un cuget, \i un g`nd. Dac] nu to[i te vor 

impresiona cu dedicarea lor, nu uita c] \i apostolii Domnului \i 'ntreg 

cre\tinismul s-au izbit de acelea\i uneltiri satanice. 

 "n fa[a viscolui \i iernii grele prin care trece biserica vor supravie[ui 

numai cei care sunt 'n Hristos (2 Corinteni 5:17). %O inima, un cuget 

\i un g`nd^ — starea aceasta a produs minuni spirituale. "n registrul 

Cerului se scriu zilnic numele celor rascump]ra[i. 

 Succes f]r] unitate 'n Hristos nu se poate. S] lupt]m lupta cea 

bun] \i vom primi cununa vie[ii. 

Stuparul 


